
 
 
 

 
116 

 
 
 
 
 

 
n semn de înaltă 
preŃuire pentru 

cariera militară, didactică şi 
ştiinŃifică, precum şi pentru 
rolul esenŃial jucat în 
dezvoltarea parteneriatului 
franco-român privind învăŃă- 
mântul militar, preşedintele 
Republicii Franceze, Nicolas 
Sarkozy, a conferit ordinul 
Legiunea de Onoare în 
grad de ofiŃer domnului 
general locotenent profesor 

univ. dr. Teodor Frunzeti, comandantul (rectorul) UniversităŃii NaŃionale 
de Apărare „Carol I“, înmânat, în data de 9 februarie 2011, de către 
ambasadorul FranŃei la Bucureşti, Henri Paul. 

În discursul său, Ńinut în 
cadrul ceremoniei de acordare, 
ambasadorul francez a 
evidenŃiat faptul că: „Legiunea 
de Onoare continuă să fie 
astăzi ordinul nostru naŃional 
cel mai important. Acordând 
această distincŃie unor înalte 
personalităŃi străine, în număr 
foarte restrâns, preşedintele 
Republicii Franceze doreşte să-i 
recompenseze pe cei care au 
întreŃinut şi întreŃin calitatea şi 

 

Î 



 
 

 
117 

intensitatea relaŃiilor 
care unesc Ńările 
noastre.“ Declarându-se 
onorat de înalta distincŃie 
primită comandantul 
(rectorul) UniversităŃii 
NaŃionale de Apărare 
„Carol I“ a subliniat în 
cadrul alocuŃiunii sale: 
„Văd în această 
distincŃie un semn nu 
doar de apreciere 
pentru mine, ci faŃă de toată Armata Română, arătând încă o dată 
soliditatea relaŃiilor franco-române. Soliditatea relaŃiilor dintre 
FranŃa şi România a fost demonstrată în perioade dificile şi de criză, 
cum ar fi Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial. Astăzi ne unesc 
valorile europene şi ataşamentul faŃă de acestea. Mă simt onorat şi sper 
ca relaŃiile franco-române să se dezvolte în continuare.“ 
 
 
 
GRADUL, NUMELE Şl PRENUMELE: general-locotenent prof.univ.dr.  

Teodor FRUNZETI 
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 4 septembrie 1955, Bucureşti. 
NAłIONALITATEA: Română 
FUNCłIA ACTUALĂ: Comandantul (rectorul) UniversităŃii NaŃionale de 

Apărare „Carol I“  
PROFESIA: Militar 
STUDII: 

����Şcoala Militară de OfiŃeri Activi de Infanterie „Nicolae Bălcescu“, Sibiu 
- 1977; 

����Academia de Înalte Studii Militare, secŃia arme întrunite, Bucureşti -
1987; 

����Curs NATO, Germania - 1995; 
����Colegiul de Comandă şi Stat Major al ForŃelor Terestre al Armatei 

SUA-1998; 
����Colegiul de Apărare NATO, Roma - 2005; 
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����Cursul InternaŃional de Transformare a Apărării, Monterey, California, 
SUA - 2006; 

����Doctor în ştiinŃă militară -1996; 
����Doctor în ştiinŃe politice - 2007. 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ ANTERIOARĂ: 
����2002-2003 - comandant al Brigăzii 33 Mecanizată şi locŃiitor al 

comandantului Corpului 10 Armată Teritorial; 2003-2004 - şef 
instrucŃie şi doctrină (şi inspector general al ForŃelor Terestre) şi 
comandant al Comandamentului ForŃelor Terestre; 

����2004-2006 - comandant al Comandamentului 2 OperaŃional întrunit 
"Mareşal Alexandru Averescu";  

����2006 - director adjunct al Statului Major General;  
����2006 - 2009 şef al Statului Major al ForŃelor Terestre. 
����25.02.2009 - Comandant (Rector) Universitatea NaŃională de Apărare 

„Carol I“. 
ORDINE, DISTINCłII, PREMII: 

����Steaua României în grad de cavaler, 2010; ����Legiunea de onoare în grad 
de ofiŃer, FranŃa - 2011; ����Legiunea de merit în grad de comandor, SUA 
- 2008; ����Steaua SolidarităŃii Italiene în grad de mare ofiŃer - 2009; 
����Crucea NaŃională „Serviciul Credincios“ clasa III-a - 2000; ����Semnul 
Onorific „În Serviciul Armatei“ - 2002; ����Emblema de onoare a 
Armatei României - 2007; ����Emblema de onoare a Statului Major 
General - 2008. 

PREMII: 
����Premiul „Mareşal Constantin Prezan“ acordat de Academia Oamenilor 

de ŞtiinŃă din România - 2005; ����Premiul „Mareşal Alexandru 
Averescu" al Revistei Gândirea Militară Românească, acordat de Statul 
Major General - 2007; ����Premiul „General de divizie Ştefan Fălcoianu“ 
al Revistei Gândirea Militară Românească, acordat de Statul Major 
General - 2009. 

PUBLICAłII: 
Autor/coautor/coordonator a unui număr de 27 de cărŃi, 15 capitole în 

cărŃi/manuale de specialitate/cursuri, 8 proiecte de cercetare-dezvoltare pe plan 
local, 98 de articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaŃie 
naŃională/internaŃională recunoscute de către CNCSIS, 38 de articole/studii 
publicate în volume ale unor manifestări ştiinŃifice naŃionale recunoscute, din Ńară 
şi din străinătate, director de proiect/ responsabil ştiinŃific/membru în 10 proiecte 
de cercetare-dezvoltare pe bază de grant, 59 de comunicări, aplicaŃii şi exerciŃii de 
specialitate complexe. 
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PublicaŃii reprezentative: 
����„LUMEA 2009“ Enciclopedie Politică şi Militară (Studii strategice şi de 

securitate), Coordonator şi coautor; 
����„Război şi haos“, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 

Bucureşti, 2009, coautor; 
����„Globalizarea securităŃii“ Editura Militară Bucureşti, 2006; 
����„OrganizaŃiile internaŃionale şi problema balcanică -Studiu de caz: 

KOSOVO“, Editura Techno Media Sibiu, 2008; 
����„Geostrategie“ Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei Bucureşti, 

2009; 
����„OrganizaŃiile NATO. Studiu de caz: Afganistan“, Editura Tehno Media 

Sibiu, 2007 ColecŃia Politică şi Apărare Natională nr.26, coautor. 
ACTIVITATE ŞTIINłIFICĂ: 

����Profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea NaŃională 
de Apărare „Carol I“ Bucureşti, din 2004; 

����Membru titular al Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România, din 
2007; 

����Membru de onoare al Academiei Americano-Române de Arte şi ŞtiinŃe, 
din 2010; 

����Preşedinte al consiliului editorial al revistei „Impact Strategic“ editată de 
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“; 

����Vicepreşedinte al Consiliului editorial al Revistei „Annals Series on 
Military Sciences“ editată de Academia Oamenilor de ŞtiinŃă din 
România; 

����Vicepreşedinte al Consiliului editorial al „Revistei de ŞtiinŃe Militare“ 
editată de Academia Oamenilor de ŞtiinŃă din România; 

����Membru în Colegiul ştiinŃific internaŃional al revistei „Studia 
Securitatis“ editată de Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu; 

����Membru în Colegiul editorial al Revistei „Gândirea Militară 
Românească“; 

����Membru în Colegiul ştiinŃific al Revistei „Infosfera“ editată de DirecŃia 
Generală de InformaŃii a Apărării. 

 
Colonel (r) profesor univ. dr. Eugen SITEANU 

 


